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ELOTERJESZTÉS
Dimavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének

Hiv. szám: DV/8479/2020. Tárgy: Javaslat a temetőt érintő területcsere elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Allam tulajdonában és a Pilisi Parkerdő Zrt. vagyonkezelése és erdögazdálkodása
alatt áll a Dunavarsány külterület 04/7 és 04/8 helyrajzi számú, erdőtervezett, természetvédelmi
oltalom alatt nem álló, Natura 2000 hálózatba nem tartozó ingatlan. Az ingatlanokon több tíz éve
kialakult és meglévö állapot indokolja az átfogó jogi rendezést, használati és tulajdonosi viszonyok
átalakítását. A területhasználatokjogi rendezhetősége érdekében a legkedvezőbb megoldás az önkéntes
földcsere leime.

Az ingatlan-nyilvántartás szerint a tárgyi, "erdö" művelési ágú ingatlanok bejegyzett tulajdonosa
a Magyar Allam, a tulajdonosi jogokat gyakorló szerrezet a Nemzeti Földügyi Központ. A Pilisi
Parkerdö Zrt. a Magyar Allam tulajdonába kerülö Dunavarsány 032/22, valamint Dunavarsány 4889
hrsz-ú ingatlanokat vagyonkezelésbe vemié.

A Képviselő-testület 137/2020. (X. 13. ) számú határozatával döntött a fentiek szerinti ingatlanok
cseréjéröl, valamint felhatalmazta a Pilisi Parkerdö Zrt-t (2025 Visegrád, Mátyás K. u. 6.) az ügylet
megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedés megtételére, azonban a Nemzeti
Földűgyi Központ által fciírt hiánypótlási fellu'vásban megfogalmazottak alapján szükséges
felhatalmazni a Polgármestert a csereszerződés aláírására, ezért javasolt a fenti határozat megfelelő
módosítása.

Határozati "avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosftásáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva

a) a 137/2020. (X. 13.) számú Képviselő-testületi határozat b) pontját az alábbiak szerint
módosítom: "Dunavarsány Város polgarmestere, mint a veszélyhelyzetben a Képviselő-
testület hataskörét gyakorió személy, saját hatáskörben megteszem a földcsere ügylet
megvalósításának érdekében szükséges valamennyi intézkedést, ideértve a szerződés
aláírásátis. ";

b) a 137/2020. (X. 13.) számú Képviselő-testületi határozat a) pont szerinti módosítással nem
érintett pontjai változatlan tartalommal és szövegezéssel hatályban tartja.

c) az a) pont szerinti döntést a Pilisi Parkerdő Zrt. (2025. Visegrád, Mátyás k. u. 6.) részére
megküldöm, valamint a további szükséges intézkedéseket megteszem.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgarmester



MeIIéklet: 137/2020. (X. 13. ) számú Képviselő-testületi határozat

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka bemházási és műszaki osztályvezeto

Dunavarsány, 2020. november 19.
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